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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. JURIDISKAIS STATUSS UN DIBINĀŠANAS VĒSTURE 

Banku augstskola (turpmāk tekstā arī – Augstskola) ir atvasināta publiska persona, kas 

darbojas Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.
1
 

Banku augstskola dibināta 1997. gada 30. decembrī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

1997. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 675 "Par Banku augstskolas dibināšanu". Augstskola 

dibināta uz Latvijas Banku koledžas (LBK) un Latvijas Banku akadēmijas (LBA) bāzes. LBK 

dibināta 1992. gada jūnijā. 1996. gada 3. janvārī LBK saņēma licenci ar tiesībām uzsākt 

augstskolas studiju programmu īstenošanu kā LBA. Banku augstskola ir Latvijas Bankas 

struktūrvienības – LBK, tiesību, pienākumu, saistību, arhīva, kustamās mantas un intelektuālā 

īpašuma pārņēmēja.
2
 

1.2. DARBĪBAS VIRZIENI 

Banku augstskolas darbības virzieni saskaņā ar tās Satversmi ir: 

 Studiju programmu realizācija; 

 Zinātnisko pētījumu veikšana; 

 Tālākizglītības programmu īstenošana.
3
 

1.3. PĀRVALDES INSTITUCIJAS UN STRUKTŪRA 

Augstskolas pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas
4
ir: 

 Satversmes sapulce (priekšsēdētājs J. Strautmanis), 

 Senāts (priekšsēdētājs D. Kriķis), 

 Rektors (A. Sarnovičs), 

 Revīzijas komisija (priekšsēdētājs J. Hermanis), 

 Akadēmiskā šķīrējtiesa (priekšsēdētāja M. Dumpe). 

Uz Gada pārskata sagatavošanas brīdi spēkā esoša ir Senāta 2016. gada 31. maija sēdē 

(protokola Nr.5) apstiprinātā Banku augstskolas struktūra. Ar to var iepazīties Banku 

augstskolas mājaslapā: http://www.ba.lv/augstskola/kontakti-un-struktura/struktura/ 

                                                           
1
 Banku augstskolas Satversme [tiešsaiste], pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=155880    

2
 Turpat 

3
 Turpat 

4
 Turpat 

http://www.ba.lv/augstskola/kontakti-un-struktura/struktura/
http://likumi.lv/doc.php?id=155880
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1.4. MISIJAS VĒSTĪJUMS UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

Misija: 

Banku augstskola sniedz izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām. Mūsu 

augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, 

profesionāls un radošs personāls, studentu un absolventu 

Vīzija: 

 Banku augstskola – uzticams un starptautiski atzīts partneris personības izaugsmei. 

Vērtības: 

 Personība; 

 Sadarbība; 

 Piederība. 

Banku augstskolas ilgtspēja balstīta uz četriem principiem: 

1. Latvijā un ārvalstīs atzītu un akreditētu programmu piedāvājums; 

2. Darba devēju un sabiedrības vajadzībām atbilstošs studiju saturs; 

3. Potenciālo studentu pieprasītas studiju programmas; 

4. Atbilstoša infrastruktūra, cilvēkresursi un augstskolas finanšu stabilitāte. 

 

BA galvenie stratēģiskie mērķi laika periodam līdz 2017. gadam ir noteikti šādi: 

1. Nodrošināt studiju procesu, lai absolvents, izmantojot savas iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences, varētu profesionāli realizēties un saņemt konkurētspējīgu 

atalgojumu; 

2. Izveidot kvalitatīvu starptautisku studiju vidi; 

3. Nodrošināt studiju programmu starptautisku atpazīstamību un augstu reputāciju; 

4. Veicināt studijās uzņēmēja garu un attīstīt studentiem spējas un kompetences uzsākt 

uzņēmējdarbību; 

5. Nodrošināt kvalificētu lietišķo pētniecību; 

6. Nodrošināt sabiedrībai un biznesa videi aktuālus tālākizglītības produktus; 

7. Nodrošināt augstu iesaistīšanās līmeni vispārējā un specifiskā sabiedrības 

informēšanā, izglītošanā un konsultēšanā par sabiedrībai svarīgiem ekonomiskiem, 

finanšu, uzņēmējdarbības un izglītības jautājumiem.
5
 

 

                                                           
5
 Banku augstskolas Attīstības stratēģija 2013.-2017. g. [tiešsaiste], pieejams: 

http://www.ba.lv/augstskola/par_augstskolu/misija_un_merki   

http://www.ba.lv/augstskola/par_augstskolu/misija_un_merki
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1.5. 2016. GADA GALVENIE UZDEVUMI 
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1. 

 

Studiju virziena „Ekonomika” programmu virzīšana un sagatavošana 

paātrinātajai akreditācijai 2017.gadā. 
x   

 

2. 

 

Kopīgās doktora studiju programmas „Biznesa vadība” īstenošanas angļu 

valodā uzsākšana 
x   

 

3. 

 

501. datorklases aprīkojuma pilnveide x  
 

 

 

4. 

 

Viesnīcas telpu 9.stāvā ēkā K.Valdemāra 161 renovācija x   

 

5. 

 

Jaunas un modernas dokumentu vadības sistēmas ieviešana  x  

 

6. 

 

Ārvalstu studentu piesaistes stratēģijas pilnveidošana  x  
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2. AUGSTSKOLAS GALVENIE DARBĪBAS REZULTĀTI UN FINANŠU 

INFORMĀCIJA 

2.1. ĪSTENOTIE STUDIJU VIRZIENI UN STUDIJU PROGRAMMAS 

Banku augstskola 2015./2016.ak.g. Latvijas augstākās izglītības tirgū piedāvā 14 

profesionālās studiju programmas divos studiju virzienos: finanšu programmas - studiju 

virzienā „Ekonomika” un uzņēmējdarbības programmas – studiju virzienā „Vadība, 

administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Augstskolā tiek īstenotas gan pirmā 

līmeņa, gan bakalaura un maģistra profesionālās studiju programmas, kā arī doktora līmeņa 

studijas. Visas studiju programmas ir akreditētas līdz 2019. gada 25. jūnijam. 

BANKU AUGSTSKOLAS ĪSTENOTĀS STUDIJU PROGRAMMAS 

 Ekonomika Vadība, administrēšana un 

nekustamo īpašumu pārvaldība 

Doktorantūra 
- Biznesa vadība  

(latviešu un angļu valodā)  

Maģistra līmenis  

 

Starptautiskās finanses un banku 

darbība  

(angļu valodā)  

Uzņēmējdarbības vadīšana radošajās 

industrijās  

(latviešu un angļu valodā)  

Finanšu vadība  

(latviešu valodā)  

Uzņēmējdarbības vadīšana  

(latviešu valodā)  

Finanses  

(latviešu valodā)  

Inovatīvā uzņēmējdarbība  

(latviešu valodā)  

 Kiberdrošības pārvaldība 

(angļu valodā) 

Bakalaura 

līmenis 

Finanses  

(latviešu valodā)  

Uzņēmējdarbības vadīšana  

(latviešu valodā vai angļu valodā)  

Risku vadība un apdrošināšana  

(latviešu valodā)  

Inovācijas un produktu attīstība 

uzņēmējdarbībā  

(latviešu valodā)  

Starptautiskās finanses 

(angļu valodā) 

- 

1.līmenis 
Grāmatvedība un finanses  

(latviešu valodā)  

- 

 

Bakalaura studiju programma „Finanses” un maģistra studiju programma „Starptautiskās 

finanses un banku darbība” tiek realizētas sadarbībā ar Banku augstskolas ilggadējo 

sadarbības partneri Šveices Biznesa skolu (SBS Swiss Business School). Maģistra studentiem 

ar priekšzināšanām un darba pieredzi konkrētajā nozarē ir iespēja studijas apgūt īsākā laika 

periodā, studējot programmās „Finanšu vadība” un „Inovatīvā uzņēmējdarbība”. Kopīgā 

doktora studiju programma „Biznesa vadība” tiek realizēta ar Rīgas Starptautisko ekonomikas 

un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA) un sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas 

augstskolu (SSE Riga) un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija). Papildu 
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informācija par studiju programmām, to mērķiem, sagaidāmajiem studiju rezultātiem, 

iegūstamo kvalifikāciju, studiju kursiem un moduļiem, studiju ilgumu un grafiku, kā arī 

prasībām iepriekšējai izglītībai ir pieejama Banku augstskolas interneta mājaslapā www.ba.lv. 

2.2. UZŅEMŠANAS REZULTĀTI 

2016. gadā Banku augstskolā tika uzņemti 404 jauni studenti, no tiem 271 students 

profesionālā bakalaura un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās, 124 studenti – profesionālā maģistra studiju programmās un 9 studenti – doktora 

studiju programmā. 

 

 

2016./2017.ak.g., salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu, reflektantu skaits ir nedaudz 

samazinājies. Pēdējos gados nemainīgi vispopulārākā ir bakalaura studiju programma 

„Finanses”.  

  

http://www.ba.lv/
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2.3. FINANŠU RESURSI  

Banku augstskolas pašu ieņēmumi pamatbudžetā 2016. gadā ir EUR 2 657 571,00. Salīdzinot 

ar 2015. gadu, augstskolas ieņēmumi palielinājušies par EUR 144 907,00. Minēto 

palielinājumu ietekmēja 2016./2017.ak.g. uzņemšanas rezultāti. Studiju maksa ir galvenais 

Banku augstskolas ieņēmumu avots pašu ieņēmumos, t.i., 81,79 % no kopējiem ieņēmumiem. 

 

BANKU AUGSTSKOLAS IEŅĒMUMU SADALĪJUMS 2016.G. 
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STUDIJU MAKSA PAR VISU STUDIJU LAIKU TIEM STUDĒJOŠAJIEM, 

 KURI STIDIJAS UZSĀKA 2016.G. 

 

1.līmeņa studiju programmām „Banku darbība” un „Grāmatvedība un finanses” 

EUR 3 700,00 
pilna laika studijas 

EUR 2 880,00 
nepilna laika studijas 

Visām latviešu valodā īstenotajām bakalaura studiju programmām 

EUR 7 600,00 
pilna laika studijas 

EUR 7 000,00 
 programmām, kurās ir nepilna laika studijas 

Bakalaura studiju programmai „Finanses” angļu valodā 

EUR 14 400,00  
pilna laika studijas 

Bakalaura studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadīšana” angļu valodā 

EUR 10 800,00 
pilna laika studijas 

Maģistra studiju programmām „Finanses” un „Uzņēmējdarbība” 

EUR 3 414,00 
ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju, pilna 

laika studijas 

EUR 4 040,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas, pilnā 

laika studijas 

Maģistra studiju programmai „Finanšu vadība” 

EUR 2 280,00 
 pilna laika studijas, 1 gads 

Maģistra studiju programmai „Inovatīvā uzņēmējdarbība” 

EUR 2 500,00 
pilna laika studijas, 1 gads 1mēnesis 

EUR 3 126,00 
pilna laika studijas, 2 gadi 

Maģistra studiju programmai „Starptautiskās finanses un banku darbība” 

EUR 9 000,00 
 ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju pilna 

laika studijas  

EUR 9626,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas pilnā 

laika studijas  

Maģistra studiju programmai „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” 

EUR 5 550,00 
ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju pilna 

laika studijas 

EUR 6 120,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas pilnā 

laika studijas  

Maģistra studiju programmai „Kiberdrošības pārvaldība” 

EUR 6 300,00 
ar jau iegūtu profesionālo kvalifikāciju, pilna 

laika studijas 

EUR 6 900,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas, pilna 

laika studijas 

Doktora studiju programmai „Biznesa vadība” 

EUR 9 570,00  

 

Studentiem tiek piedāvātas iespējas pretendēt uz studiju maksas atlaidēm, stipendijām, kā arī 

garantijām studiju kredītam. Banku augstskola ieviesusi studiju maksas atlaižu sistēmu. 

2015./2016.ak.g. atlaižu sistēmā iekļautas 12 veidu atlaides studentiem un reflektantiem 

studijām pirmā līmeņa, bakalaura un arī maģistra studiju programmās. Studiju maksas atlaides 

tiek piešķirtas studentiem par lojalitāti, sabiedriskām aktivitātēm un augstskolas publicitātes 

veicināšanu, uzvaru augstskolas rīkotajos konkursos u.c. 
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Līdzekļi EUR 87 797,00 apmērā, kas bija iepriekšējā gada piešķirtā finansējuma apjomā, tika 

saņemti pamatbudžeta kontā no valsts budžeta doktora studiju procesa nodrošināšanai. EUR 

304117 apmērā tika piešķirts ERASMUS projekta īstenošanai, EUR 111 636 apmērā – 

projekts “Studentu un personāla mobilitāte par programmas un partnervalstīm” īstenošanai un 

EUR 15 221 – projekta “StartUp-Start, run and grow your business” īstenošanai, EUR 15 085 

– programmai “Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kā arī EUR 682 tika saņemti kā mērķdotācija 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai. Projektu līdzekļu apjomu lielā mērā 

noteica Augstskolas iesniegtās prognozes par apgūstamo līdzekļu apmēru. 

2.4. BUDŽETA IZLIETOJUMS 

Banku augstskolas izdevumu lielāko daļu jeb 59.52% veido atalgojums akadēmiskajam 

personālam, administratīvajam personālam, palīgpersonālam un saimnieciskajam personālam. 

BAKU AUGSTSKOLAS IZDEVUMI 2016.G. 

 

No kopējā algu apjoma 2,36% tika izmaksāts kā piemaksas pie algām, naudas balvas 2016. 

gadā netika maksātas. Pārējos izdevumos ietilpa valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas (14,70% no kopējā izdevumu apjoma), komandējuma un dienesta brauciena 

izdevumi (1,41%), pakalpojumu samaksa un materiālu iegāde (19,24%), nodokļu maksājumi 

(1,70%), grāmatu un žurnālu iegāde (0,30%), stipendijas (0,70%), kapitālie izdevumi (2,43%) 
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3. PERSONĀLS  
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likuma 26.pana 1.daļu, augstskolas personālu 

veido studējošie, to skaitā maģistranti un doktoranti, kā arī akadēmiskais un vispārējais 

augstskolas personāls.  

3.1. STUDENTI 

Uz 2016. gada decembri Banku augstskolā kopējais studentu skaits ir 1458, no kuriem 858 

studenti studē pilna laika bakalaura un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās, 337 – maģistra studiju programmās un 35 – doktora studiju programmā. Studiju 

pārtraukumā atrodas 192 studenti. Pilna laika studijās studē 1230 studenti, bet nepilna laika 

studijās - 228 studenti.  

Banku augstskolā visvairāk studentu studē bakalaura studiju programmā „Finanses”. 60 % no 

visiem Augstskolas studentiem ir sievietes (875), bet 40% – vīrieši (583). Lielākā daļa Banku 

augstskolas studentu ir vecumā no 21 līdz 30 gadiem. 

2016. gadā Banku augstskolā papildus kopējam studentu skaitam pilna laika studijas apgūst 43 

ārvalstu studenti, savukārt papildu kopējam studentu skaitam Banku augstskolā ERASMUS+ 

apmaiņas programmas ietvaros studē 48 ārvalstu studenti un 1 students iziet praksi Latvijā.  
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3.2. DARBINIEKI 

Augstskolā uz 2016. gada 31. decembri ir 128 amata vietas, no kurām 44 – akadēmiskā personāla 

un 84 – vispārējā personāla. Tā kā 14 darbinieki apvieno akadēmisko un administratīvo darbu, 

2016. gadā faktiskais darbinieku skaits ir 114. Augstskolā studiju procesā tiek papildus 

nodarbināti arī 78 vieslektori, tostarp 17 ārvalstu viesdocētāji.  

2016. gadā personāla skaits tika plānots un nodrošināts, balstoties uz Augstskolas mērķiem un 

galvenajiem stratēģiskās attīstības virzieniem, kā arī ņemot vērā Banku augstskolas darbības 

specifiku, analizējot ar Augstskolas darbību saistītos rezultātus un nosakot nepieciešamās 

kompetences.  

 

Banku augstskolas organizatoriskā struktūra 2016. gadā tikusi grozīta  – iekļautas 3 

laboratorijas – Ilgtspējas un efektivitātes laboratorija, Finanšu starpniecības un atbilstības 

kompetences laboratorija, Kiberdrošības pētniecības laboratorija (27.09.2016. Senāta sēdes 

protokols Nr.8). 

Salīdzinot ar 2015. gadu, 2016. gadā Banku augstskolā akadēmiskā personāla skaits ir 

samazinājies par 3, vispārējā personāla skaits pieaudzis par 3 darbiniekiem, bet saimnieciskā 

personāla skaits palicis nemainīgs.  

Lielākā daļa akadēmiskā personāla jeb 63.6% no visiem docētājiem ir docenti (28). 27.2% no 

Banku augstskolas akadēmiskā personāla ir profesori (5) un asociētie profesori (7), bet 9% no 

docētājiem darbojas lektoru (4) amatā.  

Banku augstskolas akadēmiskais personāls organizēts četrās katedrās: Finanšu, Vadībzinību, 

Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas, kā arī Svešvalodu katedrā. Skaitliski vislielākā ar 

15 pasniedzējiem ir Finanšu katedra. Vadībzinību katedras sastāvā ir 13 pasniedzēji, bet 

Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedrā – 9 pasniedzēji. Svešvalodu katedra ir 

skaitliski mazākā – tajā darbojas 7 svešvalodu pasniedzējas.  

Banku augstskolas vispārējo personālu 2016. gadā veido mācību palīgpersonāls 28 darbinieku 

sastāvā, 20 administratīvie darbinieki, kā arī pārējais personāls 18 darbinieku sastāvā.  
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Lielākā daļa Banku augstskolas darbinieku ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem. Akadēmiskā 

personāla sastāvā ir 27 sievietes un 17 vīrieši. No docētāju vidus 25 pasniedzējiem ir doktora 

grāds, no tiem 12 - sievietēm un 13 - vīriešiem. Doktoru īpatsvars Banku augstskolā ir 56.8% 

no visa akadēmiskā personāla skaita. Uz 2016. gada 31. decembri 7 docētāji studē 

doktorantūrā.  

Papildus studiju kursu vadīšanai, Banku augstskolā ievēlētais akadēmiskais personāls 

atbilstoši apstiprinātajiem katedru pētnieciskajiem virzieniem veic zinātnisko un pētniecisko 

darbu. 2016. gadā Banku augstskolas docētāju 28 zinātniskie raksti tika publicēti izdevumos, 

kuri ir pieejami starptautiski citējamās datu bāzēs (Scopus, Web of Science, EBSCO etc.).  

Tā kā Banku augstskola īsteno vairākas studiju programmas angļu valodā, papildu latviešu 

valodai studiju kursus angļu valodā vada 34 no visiem ievēlētajiem docētājiem. 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU  
 

Banku augstskolas darbība ir cieši saistīta ar sociālo atbildību pret sabiedrību un vidi, 

kurā tā darbojas. Papildus profesionālu speciālistu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam 

darba tirgum, kā arī sabiedrisko projektu īstenošanai, Banku augstskola sniedz ieguldījumu 

sabiedrības izglītošanā par aktuālām ar tautsaimniecību un uzņēmējdarbību saistītām tēmām. 

Banku augstskolas akadēmiskie spēki ir aktīvi sabiedriskās domas veidotāji, iesaistoties 

valstiska līmeņa darba grupās, sniedzot intervijas medijos, kā arī konsultējot uzņēmumus. 

Banku augstskola organizē tālākizglītības un informatīvus pasākumus, kā arī paneļdiskusijas 

sadarbības partneru projektu ietvaros.  

Arī Banku augstskolas studenti pasniedzēju vadībā veic pētījumus pēc sabiedrības un 

sadarbības partneru pieprasījuma. BA tiek īstenoti vairāki Eiropas Savienības programmu 

līdzfinansēti projekti, iesaistot tajos akadēmisko un vispārējo personālu, kā arī studentus. Ik 

gadu Banku augstskolas vadība un docētāji apmeklē Latvijas vidusskolas, lai prezentētu 

Augstskolu un iepazīstinātu ar tās realizētajām studiju programmām, lasītu publiskas lekcijas 

par plašu tēmu loku un atbildētu uz interesentu jautājumiem. Banku augstskolas aktualitātes 

tiek atspoguļotas televīzijas un radio reklāmās, drukātajos izdevumus, sociālajos tīklos un 

lielākajos portālos, kā arī vides reklāmās. Banku augstskolas studenti un akadēmiskais 

personāls pārstāv augstskolu starptautiskajās biznesa nedēļās, semināros un konferencēs 

ārzemēs. Ik gadu Banku augstskolas notiek dažādi kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, kuros 

piedalās kā studenti tā personāls un augstskolas draugi. Banku augstskolā tiek īpaši svinēts 

studiju gada sākums, valsts svētki, kā arī absolventu izlaidumi. Banku augstskolā darbojas 

studentu ievēlēta pašpārvalde – Banku augstskolas studējošo pašpārvalde. Studenti un 

darbinieki, kā arī augstskolas draugi apvienojušies Banku augstskolas korī “Monēta” un 

augstskolas komandās dažādos sporta veidos.  

Banku augstskolas publicitātes veidošanā iesaistās kā augstskolas vadība un personāls, 

tā arī studenti un sadarbības partneri. BA tēlu veido aktīva un profesionāla akadēmiskā 

personāla sabiedriskā darbība, kā arī BA Studentu pašpārvaldes aktivitātes un studentu 

sasniegumi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī aktīvai sabiedrības informēšanai par Banku 

augstskolu, izmantojot medijus, sociālos tīklus un dalību sabiedriskās aktivitātēs. Lai uzrunātu 

jauniešus un jau laicīgi informētu par studiju iespējām, kā arī nākotnes perspektīvām un darba 

iespējām finanšu un biznesa sektorā, BA katru mēnesi rīko atvērto durvju dienas, Ik gadu BA 

piedalījusies starptautiskajā izglītības izstādē „Skola”. Banku augstskolu izstādē pārstāv 

augstskolas darbinieki un studenti, sniedzot interesentiem visaptverošu informāciju par studiju 

iespējām augstskolā. Banku augstskolas stendā skolēniem, viņu vecākiem un citiem 

interesentiem ir iespēja saņemt bukletus ar izsmeļošu informāciju par pilna un nepilna laika 

studiju programmām, to norisi, iestāšanās noteikumiem, apmaiņas studijām ārzemēs, 

augstskolas kultūras un sporta pasākumiem, kā arī uzzināt, kā iespējams iegūt atlaides studiju 

maksai. Banku augstskola tiek pārstāvēta arī ārvalstu augstākās izglītības izstādēs. 



15 
 

4.1. NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN 

IZGLĪTOŠANAI 

Ik mēnesi 

Banku augstskola turpina iesākto tradīciju un reizi mēnesī organizē atvērto durvju dienas, kuru laikā 

ikvienam interesentam ir iespēja uzzināt plašāku informāciju par augstskolas īstenotajiem studiju 

virzieniem, studiju programmām, studiju procesu un studiju vidi, nākotnes perspektīvām, kā arī 

pārrunāt individuālus jautājumus ar visu studiju programmu atbildīgajiem direktoriem, augstskolas 

studiju prorektoru un Banku augstskolas Studējošo pašpārvaldes pārstāvi 

09.01.2016. 

Banku augstskolā notiek svinīgs studiju atklāšanas pasākums starpaugstskolu doktora studiju 

programmas „Biznesa vadība” 10 jaunajiem doktorantiem. 

12.01.2016. 

Banku augstskola un Latvijas Universitāte noslēdz partnerības līgumu par mērķsadarbības pasākumu 

īstenošanu, kas paredz zināšanu partnerību, resursu partnerību, kā arī partnerību kopīgu mērķu 

sasniegšanai. 

06.-07.02.2016. 

Banku augstskolā notiek seminārs “Security Culture Framework” par kiberdrošības aktualitātēm, ko 

vada Kajs Rojers. 

08.-10.02.2016 

Banku augstskolā tiek aizvadītas ikgadējās Karjeras dienas, kurās studenti iepazina sev interesējošos 

uzņēmumus, to darbības sfēru un nepieciešamās prasmes attiecīgajai profesijai. Karjeras dienās 

piedalījās 35 darba devēji, gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumi no dažādām nozarēm. Tāpat arī 

notika informatīvs seminārs, kurā studenti tika iepazīstināti ar prakses iespējām, to norisi un arī 

nozīmē tālākās karjeras veidošanā. 

10.02.2016. 

Ikgadējā Ja-Ye Latvia Ēnu dienā Banku augstskolu apmeklē 18 “ēnas” kopā ar saviem ēnu devējiem 

piedaloties gan lekcijās, gan dažādās darba sanāksmēs un tikšanās, kā arī iesaistoties Karjeras dienas 

norisē. Jauniešiem ir iespēja apmeklēt Karjeras dienas un iepazīties ar darba devējiem un to prasībām 

jaunajiem darbiniekiem. 

13.02.2016. 

Banku augstskola organizē maģistra un pirmā līmeņa studiju programmu ziemas izlaidumu. Latvijas 

Komercbanku asociācija pasniedza prēmijas pieciem absolventiem par ļoti labu vai izcilu maģistra 

darbu - „Starptautiskās finanses un banku darbība” studenti Santa Zvaigzne, Zigurds Kublickis, 

Natalya Kolnogorova un Kaspars Gabrāns, kā arī „Uzņēmējdarbības vadīšana radošajās industrijās” 

studente Laura Krūmiņa. 
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01.03.2016. 

Banku augstskolas Absolventu asociācija organizē Annas Sundukovas bezmaksas iedvesmojošos 

publisko lekciju par viņas ceļojumiem Dienvidamerikā 

26.-28.03.2016. 

Banku augstskola tiek pārstāvēta Latvijas ikgadējā izglītības izstādē „Skola 2016”. Kuras laikā gan 

studenti, gan akadēmiskais un vispārējais personāls konsultē un atbild uz potenciālo studēt gribētāju 

jautājumiem. 

03.03.2016 

Banku augstskolā tiek organizēts seminārs vidusskolu skolotājiem par aktualitātēm Latvijas banku 

darbībā, sadarbībā ar Finanšu pratības memoranda partneriem. Semināra ietvaros, Latvijas skolotāji 

no ekonomikas, komerczinību un sociālo zinību jomām tika informēti par aktualitātēm banku sfērā 

un citās saistītās sfērās. 

07.03.2016. 

Banku augstskolas Absolventu asociācija organizē tīklošanās pasākumu, kurā Banku augstskolas 

absolvents Krišjānis Znotiņš, DNB Bank līzinga centra vadītājs, iepazīstina ar līzinga nozares 

jaunumiem Latvijā. 

10.03.2016. 

Tiek organizēts “Seko studentam”, kur jauniešiem ir iespēja sekot līdz sev izvēlētas Banku 

augstskolas studiju programmas studentiem, tādējādi iepazīt studiju programmas un vidi. “Seko 

studentam” apmeklē vairāk nekā 60 interesanti 

14.-19.03.2016. 

Banku augstskolā notiek „Eiropas Grāmatvedības nedēļa”, kuras ietvaros pulcējās 68 studenti un 24 

docētāji no 13 valstīm. Eiropas Grāmatvedības nedēļas ietvaros tika organizēti dažādi pasākumi un 

praktiskas nodarbības, kurās studenti interesantā un saistošā veidā varēja padziļināt savas zināšanas 

finanšu uzskaitē un analīzē atbilstoši starptautisko grāmatvedības standartu prasībām, kā arī 

izmantoja iespēju iegūt starptautisku pieredzi un starpkultūru saskarsmi. Eiropas grāmatvedības 

nedēļa tiek organizēta ik gadu kādā no šī projekta sadarbības partneru augstskolām. 

22.-24.03.2016 

12. klašu skolēnu brīvlaikā Banku augstskola organizē īsos sagatavošanas kursus matemātikā. Kursus 

vada Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras docents, matemātikas 

pasniedzējs, mācību grāmatu autors D.Kriķis. Vidusskolēniem tā ir iespēja nostiprināt, papildināt un 

sistematizēt zināšanas matemātikā, tādējādi labāk sagatavojoties valsts centralizētajam eksāmenam. 
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04.-08.04.2016. 

Banku augstskolā notiek Mārketinga un projektu vadīšanas starptautiskā biznesa nedēļa.  

Starptautiskās biznesa nedēļas ietvaros Banku augstskolā tiek uzņemti 44 ārvalstu studenti un 5 

pasniedzēji no 8 ārvalstu parneraugstskolām.  Nedēļas ietvaros studenti izstrādāja biznesa un 

mārketinga plānu uzņēmumam SIA „Gandrs” un SIA “LF Eichmann”. 

01.02.-19.04.2016 

Banku augstskolā tiek organizēts ikgadējs simulācijas spēļu konkurss Bizness 24h, kurā piedalās 

vidusskolēni un studējošie no visas Latvijas. Dalībai biznesa simulācijas spēlē pieteicās vairāk nekā 

150 komandu 450 jauniešu sastāvā. Swedbank Centrālajā ēkā norisinājās biznesa simulācijas spēļu 

konkursa fināls, kurā 7 komandu konkurencē galveno balvu – titulu „Biznesa Guru 2016 – ieguva 

komanda „Dziļā doma”, kura spēja veiksmīgi īstenot savu biznesa plānu un sniegt pakalpojumus ielu 

vingrošanas interesantiem. 

21.-22.04.2016. 

Banku augstskolā notiek Ikgadējā zinātniskā Baltijas biznesa menedžmenta konference (ASBBMC 

2016) par tēmu „Biznesa ilgtspējas izaicinājumi digitālajā laikmetā”. Konference tiek organizēta 

sadarbībā ar RISEBA un Rīgas Ekonomikas augstskolu. Konferencē par biznesa ilgtspēju digitālajā 

laikmetā tika diskutēt gan par iespējām, gan riskiem, kas izriet no norisēm kibervidē un e-risinājumu 

ieviešanas klientu apkalpošanā un uzņēmumu iekšējos procesos, par pārmaiņām finanšu institūciju 

biznesa modeļos, iespējām uzsācējuzņēmumiem ar inovatīviem risinājumiem iekarot globālos tirgus 

un citām tēmām un problēmām. 

27.05.2016. 

Banku augstskola piedalās sociālā kampaņā „Strādā jebkur”, ko organizē Microsoft Latvia sadarbībā 

ar valsts un NVO partneriem. Kampaņas mērķis ir popularizēt elastīgu darba stilu Latvijā un 

demonstrēt tā priekšrocības. Kampaņas ietvaros Banku augstskola publiskā formātā organizē lekciju 

visiem interesentiem. 

22.06.2016 

Rīgas Kongresu Namā notiek Banku augstskolas izlaidums, kurā diplomus saņēma 286 pirmā līmeņa, 

bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi. Labākie darbu izstrādātāji saņēma tradicionālās 

Latvijas Komercbanku asociācija prēmijas. 

01.07.2016 

Didzis Rūtītis aizstāv savu promocijas darbu „Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība un tās 

pilnveidošanas iespējas veselības aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā” doktora grāda vadībzinātnē 

iegūšanai. 

01.07.2016. 

Ikgadējā Latvijas Darba devēju konfederācijas un karjeras portāla “prakse.lv” veiktajā 2202darba 

devēju aptaujā Banku augstskola ierindojas 5.vietā, savukārt studiju programma „Finanses” 

ierindojās 3.vietā un „Uzņēmējdarbības vadīšana” ierindojās 6.vietā starp ieteiktākajām studiju 

programmām.  
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06.-07.07.2016. 

Banku augstskola sadarbībā ar RISEBA organizē Studentu zinātnisko konferenci „Mainīgā pasaule: 

jaunu risinājumu meklējumos – 2016”. Šī gada konferencei bija raksturīgs ievērojams Banku 

augstskolas studentu lietišķo pētījumu ziņojumu skaits – konferences formāts tika izmantots, lai 

iepazīstinātu arī partnerus no „Swedbank”, „Latvijas Pasts”, Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta, Metālapstrādes un mašīnbūves asociācijas ar šo uzņēmumu un organizāciju iniciēto 

pētījumu atziņām. Kopumā Banku augstskolā rīkotajās konferences paralēlajās sesijās tika prezentēti 

24 pētījumi, kuru tapšanā tika iesaistīti gandrīz 100 studenti. 

09.07.2016. 

Banku augstskola organizē praktisko konferenci „Starptautiskā vadības un finanšu izglītība Latvijas 

konkurētspējai”, kurā piedalās Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Banku augstskolas 

rektors Andris Sarnovičs, SBS Šveices biznesa skolas rektors Berts Volfs, Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas direktora vietniece Ineta Kivle, Biznesa augstskolas „Turība” rektors Aldis Baumanis, 

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš, AS „SEB banka” valdes loceklis Kārlis Danēvičs,  

Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks attīstībā Artūrs Zeps, Augstākās izglītības padomes 

priekšsēdētājs Jānis Vētra, Latvijas Komercbanku asociācijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis, 

Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības un nodarbinātības eksperte Anita Līce, „IBS 

Prudentia” partneris Ģirts Rungainis, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas galvenā sabiedrisko 

attiecību speciāliste Ieva Upleja, Banku augstskolas studiju prorektore Līga Peiseniece, Banku 

augstskolas pētniecības direktors Andris Nātriņš, Izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs Andis 

Geižāns, Izglītības un zinātnes ministrijas vecākais eksperts Reinis Lasmanis, kā arī studenti – Maira 

Belova, Arkādijs Zvaigzne un Jēkabs Dambergs. Eksperti savās uzrunās, prezentācijās un diskusijā 

ieskicēja gan pozitīvās tendences, gan būtiskākās turpmāk risināmās problēmas, kas raksturo ne tikai 

vadības un finanšu izglītības situāciju, bet arī vispārējo un augstāko izglītību Latvijā kopumā. 

17.08.2016. 

Tiek organizēta publiskā lekcija par kiberdrošības aktualitātēm, lai veicinātu izpratni par 

kiberdrošību, gan profesionālajā, gan arī ikdienas dzīvē.  Ar lekciju uzstājās ISACA biedrs, 

Swedbank auditors un Banku augstskolas vieslektors Raits Misiņš. 

08.03.2016.-07.09.2019. 

Banku augstskola paraksta sadarbības līgumu ar Akadēmiskās informācijas centru par sadarbību ESF 

projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā. Projekta mērķis ir 

nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality 

Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, 

aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai. 

06.10.2016. 

Vairāki Banku augstskolas pārstāvji piedalās ikgadējā IT drošības jautājumu konferencē „Kiberšahs 

2016”, kuru organizē CERT.LV un ISACA Latvijas nodaļa sadarbībā ar LMT un DEAC. 

  



19 
 

29.08.-06.09.2016. 

Notiek 2016./2017. akadēmiskā gada uzsākšana Banku augstskolas studiju programmās. 

29.09.2016. 

Banku augstskolā notiek informatīvā diena par programmu „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” 

(Erasmus for Young Entrepreneurs). “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas 

programma, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, 

mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada mazos uzņēmumus visās valstīs, kas piedalās 

programmā. 

31.10.2016. 

Ar vieslekciju “Eirozonas ekonomiskie izaicinājumi un nākotnes perspektīva” Banku augstskolā 

uzstājas Valdis Dombrovskis. Vieslekcijā V.Dombrovskis Banku augstskolas studentiem skaidroja 

Eiropas Komisijas šī brīža svarīgākos uzdevumus kontekstā ar ekonomisko situāciju pasaulē, kad 

Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) prognozes attiecībā uz pasaules ekonomikas izaugsmi ir 

samazinātas šim un nākamajam gadam. V.Dombrovskis skaidroja ekonomikas izaugsmes tempu 

palēnināšanās iemeslus, tai skaitā Lielbritānijas referenduma sekas, ASV izaugsmes rādītāju 

palēnināšanos, Brazīlijas un Krievijas ekonomiskos rādītājus, kuri līdzinās recesijai, kā arī Ķīnas 

ekonomikas pārstrukturizēšanos. Tika pieminēta arī saspringtā ģeopolitiskā situācijā pasaulē – 

nestabilitātīte Tuvojas Austrumos un ar to saistītā migrācijas krīze, kā arī Krievijas un Ukrainas 

konflikts. 

02.11.2016 

Banku augstskolas Absolventu asociācija organizē publisko lekciju “Kā realizēt savu ideju ar 

Crowdfunding palīdzību!”. Lekcijas ietvaros savstarpējo aizdevumu platformas “Mintos” pārstāvis 

iepazīstina ar Mintos izveides procesu un to, kā ir iespējams iegūt līdzekļus ar kopfinansēšanas 

palīdzību un uzsākt savu uzņēmējdarbību. 

16.11.2016. 

Banku augstskolas Absolventu asociācija sadarbībā ar Digital Freedom Festival Banku augstskolā, ar 

publisko lekciju uzstājas Uldis Leiterts, kurš ir Digital Freedom Festival līdzdibinātājs un darbojas 

fintech un starp-up sfērā. Lekcija ietvaros U.Leiterts iepazīstināja studentus ar savu pieredzi Silīcija 

ielejā un uzņēmējdarbības iespējām ASV. 

28.11.-02.12.2016. 

18 vieslektori viesojas Banku augstskolas organizētajā „Vieslektoru nedēļā”.  Vieslektori pārstāvēja 

sadarbības partneru augstskolas no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Grieķijas, Indijas, Itālijas, Malaizijas, 

Norvēģijas, Polijas, Somijas un Vācijas. Vieslektoru nedēļas ietvaros studentiem ir iespējams 

apmeklēt sevi interesējošas lekcijas un iegūt starptautisku pieredzi. 

22.12.2016. 

Banku augstskolas doktorante Inna Kozlinska kopīgajā Tartu Universitātes un Turku universitātes 

promocijas padomē sekmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu „Evaluation of the outcomes of 

entrepreneurship education revisited: evidence from Estonia and Latvia”. 
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4.2.PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI PAR APMIERINĀTĪBU AR 

AUGSTSKOLAS DARBA KVALITĀTI UN TO REZULTĀTI  

4.2.1. VIETAS REITINGOS  

 

Eduniversal, Francijas kompānijas SMBG organizācija, specializējas augstākās 

izglītības un profesionālās orientācijas jautājumos un ik gadu veido 1000 labāko biznesa skolu 

un universitāšu reitingu. 2016./2017.ak.g. Eduniversal starptautiskā zinātniskā komiteja 

atzinusi Banku augstskolas īstenoto maģistra studiju programmu „Starptautiskās finanses un 

banku darbība” kā 13. labāko starp finanšu studiju programmām Austrumeiropā, savukārt BA 

maģistra studiju programma „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” ir ierindota 45.vietā 

starp labākajām mākslas un kultūras vadības studiju programmām pasaulē. Programmu 

vērtēšana tika veikta, izvērtējot trīs kritērijus: programmas reputāciju, absolventu atalgojumu 

pirmajā darbavietā, kā arī studentu apmierinātību. Studentu apmierinātība ir pats būtiskākais 

aspekts vērtēšanā, kas pats par sevi ir arī unikāls aspekts. Eduniversal aptaujā piedalījās 

gandrīz 100 000 absolventu, un katram bija iespēja izvērtēt absolvēto studiju programmu. 

Eduniversal maģistra studiju programmu vērtējums nodrošina nopietnu un unikālu 

informācijas avotu citiem studentiem, profesionāļiem un darba devējiem, kā arī augstskolām 

un universitātēm visā pasaulē. Jau kopš 2008. gadā Banku augstskola ierindojas starp 1000 

labākajām pasaules biznesa skolām un universitātēm nominācijā „Izcilas biznesa skolas”. 

Četrus gadus pēc kārtas Banku augstskolai tiek piešķirta atzinības zīme ar divām palmām.  

2016. gadā Banku augstskola ieguvusi 5.vietu ieteiktāko izglītības iestāžu topā, kas 

tiek veidots pēc Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un karjeras portāla Prakse.lv 

iniciatīvas. Topā tika apkopots darba devēju viedoklis, piedaloties 2202 darba devējiem, par 

darba tirgū aktuālajām profesijām un ieteicamām izglītības iestādēm, kurās tās apgūt. TOPs 

tika veidots ar mērķi palīdzēt pamatskolu un vidusskolu absolventiem izdarīt pareizo 

profesijas un izglītības iestādes izvēli. Darba devēju vērtējumā Banku augstskolas studiju 

programmas „Finanses” un „Uzņēmējdarbības vadīšana” ierindojušās starp piecām 

ieteiktākajām ekonomikas virziena un vadībzinības studiju programmām.  

 

4.2.2. SADARBĪBAS PARTNERU NOVĒRTĒJUMS  

 

Banku augstskolas bakalaura studiju programma „Finanses” ir trešā darba devēju 

ieteiktākā, bet bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” – sestā ieteiktākā 

starp vairāk nekā pieci simti studiju programmām Latvijā. Šādu novērtējumu programmas 

saņēmušas Latvijas Darba devēju konfederācijas sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” 

veidotajā 2016. gada darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un mācību programmu TOPā.  

Banku augstskola sadarbojas ar 25 no kopskaitā 28 bankām un to filiālēm, kas 

darbojas Latvijā, dažāda veida uzņēmumiem, kuriem nepieciešami kā finanšu tā 

uzņēmējdarbības vadīšanas speciālisti. Augstskolas studenti izmanto iespējas arī iziet praksi 

apdrošināšanas un audita sabiedrībās. Augstskola, izvērtējot prakses vietas specifikas 

piemērotību, sadarbojas arī ar valsts pārvaldes iestādēm. ERASMUS programmas īstenošanā 

Augstskola sadarbojas ar 126 ārvalstu augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā. Arī ārpus šīs 

programmas Augstskolai ir sadarbība ar vairākām augstskolām Eiropā, Āzijā un ASV. Banku 
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augstskola ir arī sešu Latvijas profesionālo organizāciju biedre, kā arī līdzdarbojas astoņās 

starptautiskās akadēmiskās un profesionālās organizācijās. Augstskolas dalība asociācijās 

sniedz ne tikai iespēju celt studiju procesa kvalitāti un piedāvāt studentiem starptautiskas 

aktivitātes, iesaistīties dažādos projektos un iegūt sadarbības partnerus, bet arī sekmē 

augstskolas atpazīstamību un dalību sabiedrības izglītošanas jautājumu risināšanā. 

 

4.2.3. REFLEKTANTU APTAUJA 

 

Uzņemšanas laikā ik gadu tiek veikta reflektantu aptauja, kurā tiek apzināti iemesli, 

kuri noteikuši reflektantu izvēli studēt Banku augstskolā, kā arī noskaidroti tie informācijas 

avoti, no kuriem reflektanti ieguvuši informāciju par augstskolu. 

 

REFLEKTNATU ATBILDES APTAUJĀ PAR FAKTORIEM,  

KURI IETEKMĒJUŠI IZVĒLI STUDĒT BANKU AUGSTSKOLĀ, PROCENTOS,  

2011./2012.-2016./2017.AK.G. 
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PILNA REFLEKTNATU APTAUJA 2016.2017.ak.g. 
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2016./2017.ak.g. aptaujā piedalījās 254 respondenti. Rezultāti rāda, ka reflektantu 

izvēli visbūtiskāk ietekmē augstskolas reputācija un studiju programmu klāsts Anketā 

iezīmējas svarīga tendence, ka augstskolas reputāciju un atpazīstamību veido tās studenti, kuri 

mācās BA un viņu atsauksmes, kā arī darba devēju sniegtās karjeras iespējas Banku 

augstskolas absolventiem. Kā nozīmīgu faktoru respondenti min augsto studiju kvalitāti, ko 

nodrošina Banku augstskola, kā arī iespējas apvienot studijas ar darbu. Tāpat arī pie 

faktoriem, kas ietekmējuši izvēli, viņi min mobilitātes iespējas, kuras piedāvā Banku 

augstskola, kā Erasmus+ vai biznesa nedēļas. Rezultātus apstiprina arī reflektantu atbildes uz 

jautājumu, kur iegūta informācija par iespējām studēt Banku augstskolā – liela daļa par Banku 

augstskolu uzzinājuši tieši no savu draugu un paziņu ieteikumiem, kā arī sociālajiem tīkliem, 

kur cilvēciskais faktors un komunikācija ieņem būtisku lomu. Tāpat arī nozīmīgu informācijas 

avotu ir kalpojušas Banku augstskolas veiktās aktivitātēs, kā, atvērto durvju dienas, Izstāde 

„Skola 2016” un Banku augstskolas pārstāvju apmeklējumu skolās.  
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5. PLĀNOTIE UZDEVUMI 2017. GADAM 

 
N

R
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1.  Banku augstskolas attīstības stratēģijas 2018.-2022. gadam sagatavošana 

2.  
Banku augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgo profesionālā bakalaura studiju 

programmu „Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” izstrāde un licencēšana 

3.  
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” studiju 

programmu audits 

4.  Pēcdoktorantūras pētniecības uzsākšana, izmantojot ES fondu atbalstu 

5.  
Projektu Banku augstskolas ēkas K.Valdemāra ielā 163 energoefektivitātes paaugstināšanai 

īstenošana 

 


